
 

Warszawa, dnia 31.01.2014 

Zapytanie ofertowe  

 

 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Poezji 19 

04-994 Warszawa  
 

II. ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrażanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów 

biznesowych z Partnerami” w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego 

biznesu typu B2B” firma MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 

cenowej na zakup: 

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 160rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B 

2. Comarch ERP XL Moduł Liczba jednoczesnych użytkowników całego systemu - 40 szt. (wersja 

serwerowa) 

3. Comarch ERP XL Administracja- 1 szt. 

4. Comarch ERP XL Handel - Sprzedaż- 1 szt. 

5. Comarch ERP XL Import- 1 szt. 

6. Comarch ERP XL Zamówienia- 1 szt. 

7. Comarch ERP XL Produkcja- 1 szt. 

8. Comarch ERP XL CRM- 1 szt. 

9. Comarch ERP XL Księgowość- 1 szt. 

10. Comarch ERP XL Środki trwałe- 1 szt. 

11. Comarch ERP XL Business Intelligence- 1 szt.  

12. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta- 1 szt. 

13. Comarch ERP XL Elektroniczny obieg dokumentów- 1 szt. 

14. Comarch ERP XL Modelowanie procesów- 1 szt. 

15. Comarch ERP XL Interfejs programistyczny- 1 szt. 

16. Comarch ERP XL ECOD - mechanizm wymiany danych- 1 szt. 

17. Comarch ERP XL ECOD - współpraca z dostawcami- 1 szt. 

18. Comarch ERP XL ECOD - współpraca z odbiorcami- 1 szt. 

19. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Administracja– 20rbg  



 

20. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Handel - Sprzedaż– 90rbg  

21. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Import– 10rbg  

22. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Zamówienia– 90rbg  

23. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Produkcja– 50rbg  

24. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL CRM– 10rbg  

25. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Księgowość– 30rbg  

26. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Środki trwałe– 30rbg  

27. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Business Intelligence– 30rbg  

28. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta– 190rbg  

29. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Elektroniczny obieg dokumentów– 70rbg  

30. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Modelowanie procesów– 10rbg  

31. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Interfejs programistyczny– 10rbg  

32. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL ECOD - mechanizm wymiany danych– 50rbg  

33. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL ECOD - współpraca z dostawcami– 50rbg  

34. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL ECOD - współpraca z odbiorcami– 50rbg  

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

 

Oferta powinna: 

 zawierać dane oferenta 

 posiadać datę sporządzenia 

 wskazywać termin ważności oferty 

 

V. KRYTERIUM OCENY OFERT  

Kryterium oceny ofert stanowi: Cena najniższa: Cena 100 % 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 

slawomir.pirsztuk@merametal.pl lub dostarczona (osobiście lub pocztą) do biura na adres: 

MERA METAL S.A. 

Sławomir Pirsztuk – Członek Zarządu 

mailto:slawomir.pirsztuk@merametal.pl


 

Ul. Poezji 19 

04-994 Warszawa 

 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Członkiem Zarządu Spółki Panem Sławomirem 

Pirsztukiem tel. +48-601-76-42-62 

Termin nadsyłania ofert 15.02.2014. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA dopuszcza możliwość unieważnienia procedury ofertowej bez 

podania przyczyny.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego oferty. 

 

 

Załączniki: 

Specyfikacja 

Wzór formularza ofertowego 

 

 



 

Specyfikacja do zapytania ofertowego  

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 160rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu 

B2B. 

Etap obejmować będzie zakup usługi zewnętrznej odpowiedzialnej za opracowanie przez 

wykwalifikowanych ekspertów metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B. Umożliwi to 

odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B z uwzględnieniem automatyzacji przepływu 

informacji i danych. Powstała analiza stanowić będzie podstawę dopasowania systemu do 

specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA i jego 

partnerów z uwzględnieniem oczekiwań firm w zakresie rezultatów wynikających z wdrożenia 

systemu B2B. 

2. Comarch ERP XL Moduł Liczba jednoczesnych użytkowników całego systemu - 40 szt. 

(wersja serwerowa) 

Licencja 40 szt. będzie niezbędna dla 40 użytkowników systemu B2B, pracowników MERA METAL 

SPÓŁKA AKCYJNA obsługujących procesy biznesowe zachodzące na linii MERA METAL SPÓŁKA 

AKCYJNA  – partnerzy. 

3. Comarch ERP XL Administracja- 1 szt. 

– moduł serwerowy, zawierający: wstępną konfigurację sytemu B2B; definiowanie typów i serii 

dokumentów; Definiowanie Interfejsu dla poszczególnych użytkowników, przydzielania praw 

dostępu użytkowników do baz danych, oraz dostępu do funkcji programu, kopii zapasowych 

systemu B2B, indeksowania baz danych; Tworzenia nowych okresów obrachunkowych z 

przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu. Moduł wymagany dla poprawnego działania 

systemu B2B. 

4. Comarch ERP XL Handel - Sprzedaż- 1 szt. 

- moduł serwerowy. Moduł pozwalający na pełną obsługę zakupów i sprzedaży towarów w systemie 

B2B. Moduł ten, umożliwi przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami 

dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania 

ofertowego, poprzez ofertę dla Partnera, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i 

zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. Moduł będzie 

posiadać rozbudowane struktury tworzenia promocji i rabatów, przeliczniki ilości produktów, a 

także indywidualne cechy zasobów – partii towaru. Zaawansowane definiowane cenniki w 

połączeniu z mechanizmami zarządzania promocjami, progami rabatów dla grup i poszczególnych 

kart zarówno Partnerów jak i asortymentu staną się potężnym narzędziem do sprostania 

oczekiwaniom Partnerów biznesowych. 

 



 

5. Comarch ERP XL Import- 1 szt. 

- moduł serwerowy. Moduł Import w systemie B2B obsługuje obieg dokumentów importowych, 

począwszy od faktury od dostawcy, poprzez przejście towaru przez skład celny, aż do 

wprowadzenia towaru na magazyn i odpowiedniego zaksięgowania dokumentów oraz rozliczenia 

płatności. Umożliwi też przeprowadzenie procedury importu w sposób uproszczony, z pominięciem 

składu celnego. Do dokumentów importowych należą: walutowe zamówienie do dostawcy, faktura 

importowa SAD na skład celny, SAD oraz dokument przyjęcia zewnętrznego z importu. 

6. Comarch ERP XL Zamówienia- 1 szt. 

– moduł serwerowy. Będzie dopełnieniem modułu handel- sprzedaż i zarządzania procesami 

związanymi z obsługą ofert i zamówień. W systemie B2B obieg dokumentów w tym zakresie może 

przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez ofertę aż do zamówienia, które może być dalej 

automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych. Moduł umożliwi 

częściową realizację zamówień. Elementy dokumentów zamówień będzie można rezerwować 

ilościowo, bądź ilościowo z przeznaczeniem pod konkretnego Partnera. Rezerwacja zasobów na 

etapie przyjmowania zapytania, oferty czy zamówienia ma duże znaczenie przy sporej rotacji 

asortymentu. Moduł umożliwi tworzenie dokumentów przedpłat / zaliczek skojarzonych z 

konkretnym zamówieniem. 

7. Comarch ERP XL Produkcja- 1 szt. 

Moduł pozwoli określić terminy realizacji zamówień od Partnerów, dzięki modułowi Produkcja 

Partner zyska funkcjonalność podglądu w kolejkowanie zamówień. Zamówienia na usługi MERA 

METAL SPÓŁKA AKCYJNA tworzone w systemie B2B przez Partnera, będą uwzględniały pełną, 

zaktualizowaną on-line ofertę produktową MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA. Moduł umożliwi 

partnerom dokonanie natychmiastowej weryfikacji możliwości technologicznych realizacji zlecenia, 

wizualizacji statusów poszczególnych zamówień, zlecenia w przygotowaniu, w toku, zakończone. 

Moduł umożliwi automatyczne przypisanie zamówienia do konkretnego partnera. Planowanie i 

realizacja produkcji (proces technologii napraw) wykonywane będą na podstawie technologii. 

Technologie stanowią zestaw informacji, wyczerpująco określających czynności wchodzące w skład 

procesu naprawczego (technologia procesu naprawczego).Dla każdego zlecenia Partnera system 

pozwala dobrać odpowiednie części potrzebne do jej wykonania, a także półprodukty, które będą 

uzyskiwane w osobnych procesach technologicznych. Możliwe będzie tworzenie wielu wersji 

technologii, a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania efektu finalnego o 

specjalistycznych cechach. Dzięki współpracy modułu z Pulpitem Kontrahenta możliwe będzie 

przesyłanie Partnerom informacji o statusach zamówień w produkcji. 

 

 



 

8. Comarch ERP XL CRM- 1 szt. 

Moduł serwerowy. Moduł pozwoli na zarządzanie kontaktami z Partnerami i przypominanie o 

wspólnych zadaniach. Moduł odpowiedzialny będzie za budowanie i zacieśnianie relacji z 

Partnerami biznesowymi, oraz umożliwi integrację na poziomie zadaniowym – wspólnie realizowane 

zadania. Moduł pozwoli na zarządzanie kontaktami z Partnerami, przypominanie o wspólnych 

zadaniach, oraz wspólne z partnerami definiowanie realizowanych Zamówień. Dzięki zastosowaniu 

modułu, realizacja wspólnych procesów biznesowych koordynowana będzie przez system B2B – 

przypomnienia, powiadomienia itp. 

9. Comarch ERP XL Księgowość- 1 szt. 

– Moduł serwerowy. Moduł umożliwi zarządzanie dokumentami handlowymi (faktury i korekty) oraz 

pilnowanie należności i stanu rozrachunków z partnerami. Moduł umożliwi śledzenie historii 

transakcji i rozliczeń z partnerem jak również wglądu w obroty, stany kont należności danych 

Partnerów na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu. 

10. Comarch ERP XL Środki trwałe- 1 szt. 

Umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

wyposażenia (tzw. składników niskocennych). Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze 

środkiem trwałym odbywać się będzie w oparciu o stosowne dokumenty, np.: Przyjęcie składnika 

majątku trwałego - dokument OT, Zwiększenie lub zmniejszenie wartości - dokument MW, 

Likwidacja składnika  majątku trwałego - dokument LT, Amortyzacja - dokument AM, Zmiana osoby 

odpowiedzialnej - dokument ZO, Przeszacowanie  - dokument PK. Moduł umożliwi rezerwacje 

konkretnych zasobów (środków trwałych) pod dane zlecenie Partnera 

11. Comarch ERP XL Business Intelligence- 1 szt.  

-moduł serwerowy. Business Intelligence to moduł umożliwiający raportowanie ze wszystkich 

obszarów funkcjonowania systemu B2B. Moduł będzie wyposażony w Księgę Raportów -  to 

rozwiązanie, którego rolą będzie umożliwienie prostego tworzenia zestawień analitycznych, nie 

tylko w formie tabel przestawnych czy wykresów, ale także map oraz karty wyników. Bardziej 

zaawansowane funkcjonalności modułu pozwalają na tworzenie dowolnych dedykowanych raportów 

SQL. Business Intelligence umożliwi planowanie i budżetowanie obszarów analitycznych współpracy 

z Partnerami, posiadać będzie zaimplementowane wygodne szablony budżetów do 

natychmiastowego zastosowania oraz zawierać będzie mechanizmy ułatwiające wprowadzanie 

danych, mając na względzie łatwe identyfikowanie uprawnień dla osób wprowadzających budżet 

(zarówno ze strony Partnera, jak i MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA. Dostęp do aplikacji oraz raportów 

może odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej poprzez wykorzystanie narzędzia jakim jest 

e-BI. E-BI umożliwi analizę wielobazową w oparciu o bazy danych systemu B2B, a także informacje 



 

pobierane z systemów Partnerów i MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA. Prezentacja raportów będzie 

realizowana za pomocą technologii OLAP oraz raportów tabelarycznych lub wykresów. 

12. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta- 1 szt. 

Moduł serwerowy, który pozwoli na zdalną obsługę Partnerów w modelu B2B. Narzędzie to umożliwi 

wystawienie oraz udostępnienie do podglądu dokumentów Partnerom zarejestrowanym w bazie 

systemu B2B i będzie ono dostępne z poziomu przeglądarki internetowej po stronie Partnera. Jego 

podstawowa funkcja sprowadza się do prezentowania wyników działania systemu, kontroli stopnia 

realizacji  zamówień wraz z ich statusami, monitorowania płatności. Każdy z uprawnionych przez 

administratora Partnerów, po zalogowaniu będzie miał wgląd w przypisane mu obszary w systemie 

B2B. Do obszarów tych m.in. należą: stopień i termin realizacji zamówień, aktualne stany 

zasobowe, rozliczenia, naliczone prowizje, aktualne promocje. Architektura tego modułu zapewnia 

pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyż służy do komunikacji Partnerów, którzy 

korzystają z przeglądarki internetowej z serwerem aplikacji MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA. Moduł 

będzie pracował z wykorzystaniem protokołu SSL, który zapewni szyfrowanie komunikacji serwera 

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA z Partnerami. 

13. Comarch ERP XL Elektroniczny obieg dokumentów- 1 szt. 

- moduł serwerowy. CORE-ROOT-ENGINE będzie kluczowym modułem systemu B2B. Będzie on 

wykorzystywany przez  wszystkie komponenty B2B w tych miejscach gdzie potrzebujemy 

funkcjonalności obsługi decyzyjności i obsługi zdarzeń merytorycznych natywnych dla 

obsługiwanego w danej chwili procesu. Za pomocą narzędzi i funkcjonalności jakie udostępnia ten 

komponent możemy wykreować routing dowolnych obiektów B2B sterowany zdarzeniami 

(decyzjami) podejmowanymi przez użytkownika B2B, który uczestniczy w danym routingu (ścieżce 

decyzyjnej) procesu. 

14. Comarch ERP XL Modelowanie procesów- 1 szt. 

- moduł serwerowy. Moduł umożliwia tworzenie schematów postępowania w systemie ERP XL, 

składających się z zadań przydzielonych do operatorów systemu. Zadania mogą dotyczyć wykonania 

operacji związanych z dokumentami wystawianymi w systemie B2B. Schemat taki, zwany definicją 

procesu, wyznacza sposób postępowania. Moduł niezbędny do wdrożenia ścieżki obiegu 

dokumentów, który automatyzuje kompleksowy obieg dokumentów w systemie B2B między MERA 

METAL SPÓŁKA AKCYJNA a Partnerami 

15. Comarch ERP XL Interfejs programistyczny- 1 szt. 

- moduł serwerowy. Moduł umożliwiający rozbudowę systemu o nowe dedykowane rozwiązania 

funkcjonalne. Interfejs programistyczny aplikacji – definiuje określony zestaw reguł i ich opisów, w 

jaki poszczególne moduły będą się między sobą komunikować. Zadaniem modułu będzie 



 

dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i 

wymaganych protokołów komunikacyjnych między modułami systemu B2B. 

16. Comarch ERP XL ECOD - mechanizm wymiany danych- 1 szt. 

- moduł serwerowy. Moduł wymagany do elektronicznej wymiany danych, integrujący pozostałe 

moduły projektowanego systemu B2B w jedną całość. Podstawową funkcjonalnością modułu będzie 

zarządzanie i automatyzacja procesu przekazywania dokumentów i ich statusów, w formie plików 

do modułu EDI za pomocą których nastąpi elektroniczna wymiana danych w standardzie pomiędzy 

systemem MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA, a systemem informatycznym Partnera. Z systemami MERA 

METAL SPÓŁKA AKCYJNA i Partnera moduł komunikował się będzie za pomocą interfejsów. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu moduł będzie importował i eksportował dane bez udziału operatorów. 

17. Comarch ERP XL ECOD - współpraca z dostawcami- 1 szt. 

moduł serwerowy. Za pomocą tego modułu będzie realizowana transmisja dokumentów handlowych 

w postaci elektronicznej od i do Dostawców. Za pośrednictwem EDI MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA 

będzie mógł przesyłać elektroniczne faktury, zamówienia, potwierdzenia dostawy, stany 

magazynowe oraz wszelkie inne dokumenty wykorzystywane w procesach handlowych 

realizowanych z Partnerami w ramach systemu B2B. 

18. Comarch ERP XL ECOD - współpraca z odbiorcami- 1 szt. 

moduł serwerowy. Za pomocą tego modułu będzie realizowana transmisja dokumentów handlowych 

w postaci elektronicznej od i do Odbiorców. Za pośrednictwem EDI MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA 

będzie mógł przesyłać elektroniczne faktury, zamówienia, potwierdzenia dostawy, stany 

magazynowe oraz wszelkie inne dokumenty wykorzystywane w procesach handlowych 

realizowanych z Partnerami w ramach systemu B2B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(WZÓR) 

FORMULARZ OFERTOWY     

         

         

     ……………………………… 

         Miejscowość, data  

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel/Fax/e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………… Regon:……………………………………………………………………………………… 

Osoba kontaktowa: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA składamy następującą 

ofertę: 

  

Opis 
 

Cena 
netto 

Wartość 
netto VAT  

Wartość 
brutto  

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 160rbg - 

przygotowanie założeń do wdrożenia systemu 

B2B 
   

 

2. Comarch ERP XL Moduł Liczba jednoczesnych 

użytkowników całego systemu - 40 szt. (wersja 

serwerowa) 
   

 

3. Comarch ERP XL Administracja- 1 szt. 
   

 

4. Comarch ERP XL Handel - Sprzedaż- 1 szt. 
   

 

5. Comarch ERP XL Import- 1 szt. 
   

 

6. Comarch ERP XL Zamówienia- 1 szt. 
   

 

7. Comarch ERP XL Produkcja- 1 szt. 
   

 

8. Comarch ERP XL CRM- 1 szt. 
   

 

9. Comarch ERP XL Księgowość- 1 szt. 
   

 



 

10. Comarch ERP XL Środki trwałe- 1 szt. 
   

 

11. Comarch ERP XL Business Intelligence- 1 szt.  
   

 

12. Comarch ERP XL Pulpit Kontrahenta- 1 szt. 
   

 

13. Comarch ERP XL Elektroniczny obieg 

dokumentów- 1 szt. 
   

 

14. Comarch ERP XL Modelowanie procesów- 1 szt. 
   

 

15. Comarch ERP XL Interfejs programistyczny- 1 szt. 
   

 

16. Comarch ERP XL ECOD - mechanizm wymiany 

danych- 1 szt. 
   

 

17. Comarch ERP XL ECOD - współpraca z 

dostawcami- 1 szt. 
   

 

18. Comarch ERP XL ECOD - współpraca z 

odbiorcami- 1 szt. 
   

 

19. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL 

Administracja– 20rbg  
   

 

20. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Handel 

- Sprzedaż– 90rbg  
   

 

21. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Import– 

10rbg  
   

 

22. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL 

Zamówienia– 90rbg  
   

 

23. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL 

Produkcja– 50rbg  
   

 

24. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL CRM– 

10rbg  
   

 

25. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL 

Księgowość– 30rbg  
   

 

26. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Środki 

trwałe– 30rbg  
   

 

27. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL 

Business Intelligence– 30rbg  
   

 

28. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL Pulpit 

Kontrahenta– 190rbg  
   

 

29. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL 

Elektroniczny obieg dokumentów– 70rbg  
   

 

30. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL 

Modelowanie procesów– 10rbg  
   

 

31. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL 
   

 



 

Interfejs programistyczny– 10rbg  

32. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL ECOD - 

mechanizm wymiany danych– 50rbg  
   

 

33. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL ECOD - 

współpraca z dostawcami– 50rbg  
   

 

34. Instalacja i konfiguracja Comarch ERP XL ECOD - 

współpraca z odbiorcami– 50rbg  
   

 

Razem: 

   

 

 

 

Oferta ważna …………………………………… 

 

……………………………… 

Podpis i pieczęć 


